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 Viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro (toliau – Centras) veiklos tikslas – teikti 

informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo 

subjektams (SVV), naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir  prisitaikyti 

prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti verslo 

subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais, skatinti 

investicijų pritraukimą, didinti Utenos rajono žinomumą informuojant potencialius investuotojus bei 

kitus asmenis apie Utenos rajono gyvenimo sąlygas. 

 

 

Savo tikslams pasiekti, Centras verčiasi įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, 

kuri užtikrina 2020-2022 metų Utenos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane (patvirtintas  

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-8) numatytų veiksmų  

įgyvendinimą ir prisideda prie ekonomikos skatinimo plėtojimo veiksmų programos tikslo –  

investicijas skatinančios verslo aplinkos kūrimas, sudaryti sąlygas investicijų pritraukimui, didinti 

savivaldybės teritorijos konkurencingumą ir patrauklumą. Siekdamas paskatinti gyventojų ekonominį 

aktyvumą, Centras teikia konsultacijas, mokymus, vykdo sklaidos renginius. Administruoja nuo 2018 

m. pradėjusią veikti darbo paieškos sistemą darbas.utena.lt. Aktyviai dirba kūrybinių industrijų 

sektoriuje, siekdamas sutelkti Utenos rajono kūrybinių industrijų atstovus, sudaryti jiems galimybę 

1. INFORMACIJA APIE VŠĮ VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ 

ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, 

VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS 

METAMS 

 

• reprezentuoti Utenos rajoną ir jo verslo galimybes Lietuvoje bei užsienyje;  

• teikti verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, organizuoti mokymus ir 

seminarus, kaupti, atnaujinti ir skleisti informaciją apie verslo sąlygas Utenoje, Lietuvoje 

ir Europos Sąjungoje, propaguoti pažangias ekonomines ir inovatyvias idėjas 

visuomenėje; 

• siekti pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir 

programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;  

• skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle; 

• padėti rasti potencialius verslo partnerius, konsultuoti ir rengti verslo plėtros ir investicijų 

projektus; 

• bendradarbiauti su kitomis paslaugas ir paramą verslui teikiančiomis institucijomis 

Lietuvoje ir užsienyje; 

• dalyvauti užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir 

projektuose; 

•  kurti ir palaikant informacinę sistemą, kuri apimtų Utenos rajono verslo ir darbo rinkos, 

nekilnojamojo turto ir pramogų galimybes. 

• teikti metodinę ir techninę pagalbą kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ rezidentams ir 

kitiems Utenos rajono kūrybinių industrijų atstovams; 

• teikti ir skleisti informaciją apie investavimo ir verslo galimybes bei plėtrą Utenos rajone. 

 

CENTRO VEIKLOS SRITYS: 
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kurti bei platinti savo darbus ir taip padėti steigti ir plėtoti nuosavą verslą. 

2020 m. Centro vykdomos veiklos prisidėjo prie Utenos rajono savivaldybės strateginiame  

veiklos plane numatytų Ekonomikos skatinimo ir plėtojimo priemonių, skirtų verslo programų  

įgyvendinimui. 

Verslo situacija Utenos rajone dėl COVID-19 sukeltos pandemijos. 2020 m. kovo 16 

d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas karantinas padarė didelę įtaką įvairiems verslo 

sektoriams tiek visoje Lietuvoje, tiek Utenos rajone. Per 2020 metus Vyriausybė ne vieną kartą 

pakeitė tiesiogiai ribojamų ar apribotų ūkinių veiklų sąrašą, pagal kurią Utenos rajono verslo subjektai 

buvo priversti riboti, įdiegiant reikalaujamas visuomenės sveikatos apsaugos priemones, ar net 

laikinai sustabdyti savo veiklą.  

Vienas iš labiausiai karantino laikotarpiu nukentėjusių verslo sektorių – paslaugų sektorius. 

Utenoje, vadovaujantis Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, daugiausiai registruota 

grožio ir maitinimo paslaugų sektoriaus atstovų.  

Utenos rajone yra apie 20 grožio salonų bei 25 viešojo maitinimo įstaigos, turinčios juridinį 

statusą, ir keli šimtai individualių paslaugų teikėjų, dirbančių ir teikiančių paslaugas pagal verslo 

liudijimus ar individualios veiklos pažymą. Daguma šių specialistų pasinaudojo Užimtumo tarnybos 

teikta parama – išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims, kurios dydis 2020 metais siekė 257 

eurus per mėnesį. 2020 metų gruodžio 31 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, išmoka savarankiškai 

dirbantiems asmenims buvo paskirta 748 Utenos miesto ir rajono gyventojams.  

Įmonės 2020 metais turėjo galimybę kreiptis valstybės pagalbos pagal Užimtumo tarnybos, 

Sodros, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir UAB „Invega“ priemones.  

 

    

Savarankiškai dirbantys 

asmenys, kurie neturėjo 

darbo santykių arba dirbo 

pagal darbo sutartį už ne 

didesnį atlyginimą nei 

nustatytas MMA, galėjo 

pretenduoti į 257 eurų 

fiksuoto dydžio išmoką už 

praėjusį kalendorinį 

mėnesį. 

Vienam savarankiškai 

dirbančiam asmeniui buvo 

skiriama ir mokama viena 

išmoka, nepriklausomai 

nuo jo vykdomų 

savarankiškos veiklos 

formų. 

 

 

Verslininkams, kurie 

susidūrė su finansiniais 

sunkumais dėl COVID-19, 

„Sodra“ sudarė galimybes 

atidėti mokesčių 

sumokėjimą, nemokant 

jokių palūkanų. 

Pinigais, maistu ar 

apsaugos priemonėmis 

medicinos įstaigas 

remiančių verslininkų bei 

lėšas renkančių labdaros ir 

paramos fondų teikiama 

pagalba pripažinta parama 

mokesčių tikslais, todėl 

verslininkai galėjo 

pasinaudoti mokesčių 

lengvatomis. 

 

Mikroįmonės, atitikusios 

LR Vyriausybės nustatytus 

kriterijus, gavo kvietimus 

pateikti paraišką subsidijai 

gauti.  

 

Įmonėms, nukentėjusioms 

nuo pandemijos, VMI 

neskaičiavo delspinigių, 

nevykdė mokesčių 

išieškojimo, atidėjo 

mokesčių mokėjimą. 

 

UAB „Invega“ 2020 m. 

karantino metu verslui 

pasiūlė šias priemones: 

 

- Tiesioginės COVID-19 

paskolos; 

 

- Finansinė priemonė 

„Alternatyva“ iki 500 tūkst. 

Eur; 

 

- Sutelktinės paskolos 

„Avietė“ iki 25 tūkst. Eur; 

 

- Paskolos apgyvendinimo 

ir maitinimo paslaugų 

tiekėjams; 

 

- Paskolos kelionių 

organizatoriams; 

 

- Palūkanų kompensacijos.  

https://invega.lt/lt/paskolos/tiesiogines-covid-19-paskolos/
https://invega.lt/lt/paskolos/tiesiogines-covid-19-paskolos/
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/paskolos/finansine-priemone-alternatyva/
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/paskolos/finansine-priemone-alternatyva/
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/paskolos/finansine-priemone-alternatyva/
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/sutelktines-paskolos-aviete/
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/sutelktines-paskolos-aviete/
https://invega.lt/lt/covid-19/paskolos-maitinimas-apgyvendinimas/
https://invega.lt/lt/covid-19/paskolos-maitinimas-apgyvendinimas/
https://invega.lt/lt/covid-19/paskolos-maitinimas-apgyvendinimas/
https://invega.lt/lt/covid-19/paskolos-ko/
https://invega.lt/lt/covid-19/paskolos-ko/
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/kompensacijos/
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Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 metais priėmė sprendimus dėl dalinio nuomos 

mokesčio kompensavimo, atleidimo nuo nuo nekilnojamojo turto, žemės, žemės nuomos mokesčių, 

veiklą apribojusiems ar sustabdžiusiems verslams, taip pat tokiems verslams turtą nuomojantiems 

juridiniams asmenims. 

 

 
 

 2020 m. kovo mėnesį Centras vykdė Utenos rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų 

apklausą siekdamas išsiaiškinti, kokia pagalba šiems ūkio subjektams būtų reikalinga. Apklausoje 

dalyvavo labiausiai nuo pandemijos nukentėjusių sektorių atstovai – grožio paslaugų, kaimo turizmo 

paslaugų, masažo kabineto paslaugų teikėjai, pramogų organizatoriai. 

 Apklausoje dalyvavo 126 individualia veikla užsiimantys respondentai: 100 kirpyklų, 

kosmetikos kabinetų ir salonų paslaugų teikėjų; 11 pramogų organizavimo veiklos teikėjų; 9 kaimo 

turizmo paslaugų teikėjų, 6 masažo kabinetų/gydomojo masažo paslaugų teikėjų. 78 respondentai 

veiklą vykdė pagal individualios veiklos pažymą, 48 – pagal verslo liudijimą. Iš 126 atsakiusiųjų į 

apklausos klausimus net 110 asmenų ši veikla buvo vienintelis pajamų šaltinis. 

 

        

28%

33%

25%

14%

Kokia rėmimo forma Jums 

būtų aktuali karantino 

laikotarpiu?

Išlaidų už patalpų nuoma kompensacija

PSD mokesčio padengimas

VSD mokesčio padengimas

Mokesčio už verslo liudijimą kompensavimas

1%

9%

26%

20%

29%

15%

Kokio dydžio parama atitiktų 

Jūsų lūkesčius?

Iki 100 Eur 101-200 Eur

201-300 Eur 301-400 Eur

401-500 Eur Daugiau nei 501 Eur
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2020 metų kovo mėnesį Centras vykdė dar vieną smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, 

veikiančių Utenos rajone apklausą, kuriuo nagrinėjo ekonominius dėl COVID-19 viruso paskelbto 

karantino padarinius Utenos rajono verslo sektoriui. 

Tyrime dalyvavo 172 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai: 54 dirbantys pagal 

individualios veiklos pažymą, 39 dirbantys su verslo liudijimais, 3 viešosios įstaigos, 47 uždarosios 

akcinės bendrovės, 13 mažųjų bendrijų, 1 akcinės bendrovė, 15 individualių įmonių. 

Net 171 respondentas nurodė patirsiantis nuostolių dėl paskelbto karantino, o 162 

apklaustieji neturėjo sukaupę tam skirto rezervo. 122 SVV subjektai buvo visiškai sustabdę savo 

veiklą, 40 – apriboję. 

 

        
 

Atsižvelgiant į respondentų pateiktus atsakymus, Centras Utenos rajono savivaldybės 

administracijos sudarytai Paramos verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) 

protrūkio, priemonių plano projekto rengimo darbo grupei teikė pasiūlymus ir išvadas dėl paramos 

verslui rūšių. 

Utenos rajonas, kuriame dominuoja maisto, gėrimų, sunkioji pramonė, išvystytas prekių 

eksportas, atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir VšĮ „Versli Lietuva“ pateiktą 

Lietuvos ekonomikos 2020 m. analizę, patyrė šoką, tačiau ilguoju laikotarpiu neigiamų tendencijų 

nėra tikimasi. Privatūs verslo subjektai, veikiantys Utenos rajone, informacijos apie įmonės 

pelninigumo, apyvartos pokyčius tiesiogiai Centrui neteikia, todėl projektuodamas ekonomines 

prognozes Centras vadovaujasi tik viešai skelbiama informacija, kurią pateikia Lietuvos statistikos 

41%

36%

9%

7%

4%

2% 1%

Kokios bus jūsų negautos 

suplanuotos mėnesio pajamos 

dėl karantino?

1-1000 Eur

1000-5000 Eur

5000-10000 Eur

10000-20000 Eur

20000-50000 Eur

50000-100000 Eur

Daugiau nei 100000 Eur

35%

14%

1%

1%

1%

48%

Ar planuojate ir kiek atleisti 

darbuotojų, jei veiklos 

paralyžius užsitęs ilgiau nei 

mėnesį?

Nė vieno 1-5 6-10

11-20 21-50 Netaikoma
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departamentas, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kiti oficialūs informacijos šaltiniai. 

Centras per 2020 metus nuolat sekė verslo tendencijas, paramos nukentėjusiems nuo 

COVID-19 galimybes, palaikė ryšį su vietiniu verslu, dalinosi informacija. 

Darbo paieškos sistema darbas.utena.lt. Centras administravo internetinę svetainę 

darbas.utena.lt ir bendradarbiavo su Utenos rajono verslo įmonėmis, siekdamas išsiaiškinti verslo 

subjektų darbuotojų poreikį. Į Centrą 2020 m. dėl pagalbos įsidarbinant kreipėsi 27 asmenys, kuriems 

buvo padėta parengti CV, motyvacinius laiškus, konsultuota kitomis karjeros planavimo temomis, 

supažindinta su galimybėmis pradėti nuosavą verslą ir teikti projektus verslo finansavimo 

priemonėms.  

2020 m. pabaigoje Centro administruojamoje internetinėje sistemoje darbas.utena.lt buvo 

registruoti 676 darbo Utenos rajone ieškantys asmenys, kurie pageidavo rasti administratoriaus, 

pagalbinio darbininko, teisininko, pardavimų vadybininko ar kito panašaus pobūdžio darbą.  

2020 m. pabaigoje sistemoje darbas.utena.lt buvo registruoti 106 juridiniai subjektai-

darbdaviai, ieškantys darbuotojų. Verslo subjektams per 2020 m. Centras pateikė 34 pasiūlymus dėl 

potencialių darbuotojų. 

Investicijų pritraukimas. 2020 m. bendradarbiaujant su Utenos rajono savivaldybės 

administracija atnaujinti 11 laisvų žemės sklypų investiciniai paketai, parengti 2 laisvų privačių 

žemės sklypų, esančių Kupiškio g., investiciniai paketai.  

2020 m. Centro internetinėje svetainėje www.utenosvic.lt pradėjo veikti laisvų žemės sklypų 

ir pastatų, esančių Utenos rajone, registras. Registre buvo paskelbta informacija apie 8 Utenos rajono 

savivaldybės ir 10 privačių žemės sklypų, laukiančių investuotojų, taip pat informacija apie 11 Utenos 

rajono savivaldybei ir 4 privatiems asmenims priklausančius ir potencialioms investicijoms galimus 

pritaikyti pastatus. Tinklalapio lankytojai taip pat informuojami apie Utenos rajono savivaldybės 

nekilnojamo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo viešame aukcione organizavimo ir 

vykdymo procedūras. 

 

 

 

Konsultacijų veikla. 2020 m. Centro darbuotojai konsultavo 165 fizinius ir juridinius 

asmenis. Teikiamų konsultacijų tikslas – suteikti galimybę klientui aptarti ir spręsti problemas, 

susijusias su verslo pradžia ar plėtra, atsakyti į aktualius verslo, finansų, mokesčių, buhalterinės 

apskaitos ar kitus klausimus, suteikti metodinę pagalbą įvairiais verslo, įsidarbinimo galimybių 

klausimais, pristatyti Utenos rajono savivaldybės programas, skirtas mažinti emigraciją ir nedarbą, 

• pagalbos priemonės verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19; 

• darbo sąlygos ir saugumo reikalavimai, susiję su COVID-19 pandemijos valdymu; 

• Užimtumo tarnybos teikiamos paramos priemonės: Savarankiško užimtumo rėmimas ir 

Vietinės užimtumo iniciatyvos; 

• Utenos rajono savivaldybės parama: Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo 

programos finansavimas; 

• verslo finansų analizė, kontrolė ir valdymas; 

• paraiškų rengimas;  

• informacijos paieška ir jos valdymas; 

• inovacijų, verslo aplinkos, investavimo galimybių, rinkos analizės, partnerių paieškos; 

• patalpų, žemės sklypų, pritaikytų verslui, įsigijimas ir nuoma bei kiti aktualūs klausimai. 

 

INFORMACIJOS TEIKIMAS VERSLO SUBJEKTAMS ŠIOMIS TEMOMIS: 
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padėti smulkiems verslininkams. 2020 metais itin aktualios temos buvo susijusios su pagalba 

verslams nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos protrūkio, darbo organizavimo karantino laikotarpiu 

ir kt. Konsultacijų metu teikiama informacija apie Centro paslaugas, atidžiai išklausomas klientas, 

sprendžiamos individualios kiekvieno asmens problemos. Didelis dėmesys skiriamas 

pradedantiesiems verslininkams analizuojant jų sampratą apie verslą, informuojant ne tik apie 

lengvatas ir paramą verslui, bet ir apie atsakomybę bei sunkumus. 

 

 

 

Mokymų veikla. 2020 m. Centre vyko 18 mokymų, kuriuose dalyvavo 283 asmenys. 

Įgyvendinant šią veiklą buvo teikiamos mokymo paslaugos atskiroms verslo grupėms temomis: 

individualios veiklos vykdymas, PVM prievolės, buhalterinė apskaita, praktiniai duomenų apsaugos 

reformos pokyčių įgyvendinimo aspektai, nepilnamečių asmenų įdarbinimas, darbo užmokesčio ir 

komandiruočių išlaidų apskaita ir apmokestinimas ir kt. 

1 pav. Nuotoliniai mokymai verslumo tema Užimtumo tarnybos projekto dalyviams 

 

KONSULTACIJŲ TEMOS: 

• verslo pradžia (verslo pradžia nesteigiant įmonės, įmonės rūšies parinkimas, įmonės steigimas, mokesčiai, 

buhalterinė apskaita ir kt.); 

• verslo planavimas (įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analizė, tikslų nustatymas, 

konkurencinės aplinkos analizė, verslo plano parengimas ir kt.); 

• rinkodara (rinkos tyrimai, reklama, darbo su klientais įgūdžių ugdymas, įmonės rinkodaros strategijos rengimas, 

reklamos metodų parinkimas, tikslinės rinkos nustatymas, klientų paieška, dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose 

ir kt.); 

• įmonės valdymas (strateginis valdymas, verslo organizavimas, projektų valdymas, kokybės vadyba ir kt.); 

• finansų analizė, kontrolė ir valdymas (piniginių srautų valdymas, pelno (nuostolio) skaičiavimas ir kt.); 

• finansavimo šaltinių paieška (komercinių bankų paskolos, valstybės finansinė pagalba, tarptautinių programų ir 

fondų pagalba ir kt.); 

• ES struktūriniai fondai (finansinės pagalbos gavimo galimybės, paraiškų rengimas); 

• darbo teisė (įdarbinimas, darbdavio atsakomybė, atleidimas iš darbo, atostogų suteikimas, darbo sutarties 

sudarymas, darbo užmokesčio skaičiavimas, darbo saugos klausimai); 

• žmogiškųjų išteklių valdymas (darbuotojų paieška, personalo atranka, darbo užmokesčio sistemos pasirinkimas, 

pareiginių instrukcijų parengimas ir kt.); 

• karjeros planavimas (gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško rengimas, pasiruošimas darbo pokalbiui ir kt.); 

• Utenos rajono savivaldybės paramos programos (Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programa, 

Šeimos stiprinimo programa, Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa); 

• Užimtumo tarnybos paramos verslui programos (Savarankiško užimtumo rėmimo, Vietinių užimtumo iniciatyvų 

rėmimo programa). 
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Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa. Centras, remdamasis gerąją 

Elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių dirbant su jaunimu patirtimi, 2020 metais įgyvendino Jaunimo 

integracijos į darbo rinką skatinimo programą (toliau – Programa). Programos tikslas – sudaryti 

palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu. Programoje dalyvavusiems 

verslo subjektams už kiekvieną į darbą 2020 m. birželio-rugpjūčio mėn. priimtą nepilnametį jaunuolį 

buvo kompensuojama fiksuota 300 eurų per mėnesį suma. Maksimali kompensacijos suma – 600 Eur 

už priimtą jaunuolį per visą Programos laikotarpį. 

2020 m. kovo mėnesį Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną nemažai smulkiųjų verslų 

buvo priversti užsidaryti, o mokiniai pradėjo mokytis nuotoliniu būdu. Tai ganėtinai apsunkino darbą 

viešinant programą, kadangi buvo ribojamas patekimas į Utenos rajono įmones – tiek didžiąsias, tiek 

smulkiąsias.  

Siekiant pristatyti programos tvarką mokiniams, Centras parengė ir bendradarbiaudamas su 

Utenos rajono savivaldybe socialiniuose tinkluose pateikė vizualizacijas apie dalyvavimo Programoje 

tvarką ir sąlygas. 

 
Centras socialiniame tinkle Facebook nuolat skelbė informaciją apie laisvas darbo vietas 

Utenos rajono įmonėse. 
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Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programos Utenos rajono savivaldybėje SSGG 

(stiprybės, silpnybės, grėsmės, galimybės) analizė: 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS GRĖSMĖS GALIMYBĖS 

• Užtikrintas 

finansavimas (beveik 

pusė MMA); 

• Paprastas 

administravimas; 

• Greitas 

konsultavimas ir 

reagavimas į iškylančias 

problemas; 

• Mokėjimas 

komunikuoti su verslu 

„face-to-face“; 

• Programa tampa 

„tradicine“, t. y. 

verslininkai ir mokiniai 

turi žinių ir įgūdžių, 

kokius veiksmus reikia 

atlikti norint dalyvauti 

programoje. 

 

• Vis dar per mažas 

verslo atstovų 

įsitraukimas; 

• Verslininkų baimės 

dėl kylančių grėsmių 

įdarbinant nepilnamečius; 

• Nepakankama 

komunikacija visoms 

amžiaus grupėms; 

• Biudžeto planavimas 

ir perskirstymas iškilus 

netikėtoms situacijoms. 
. 

• Finansavimo iš URS 

mažėjimas; 

• Papildomi 

apribojimai dirbančiam 

jaunimui; 

• Nelegaliai dirbančių 

jaunuolių skaičiaus 

augimas; 

 

• Didėjantis programos 

finansavimas; 

• Didėjantis darbdavių 

susidomėjimas ir „baimių“ 

atsikratymas; 

• Auganti sezoninių 

darbų pasiūla; 

• Valstybinė profesinio 

orientavimo sistema. 

 

.  

 

Įgyvendinant Programą, 2020 m. birželio-rugpjūčio mėn. į darbą Utenos rajone veikiančiose 

įmonėse buvo priimti 67 nepilnamečiai jaunuoliai (19 merginų ir 48 vaikinai). Programoje dalyvavo 

1 jaunuolis, kuris pirmą darbo dieną buvo 14 metų amžiaus, 9 asmenys – 15 m., 20 jaunuolių – 16 

m., 37 asmenys – 17 m. (2 pav.). Iš viso 2020 m. vasarą įsidarbinti norėjo ir darbo paieškos sistemoje 

darbas.utena.lt užsiregistravo 300 nepilnamečių mokinių. 

 
2 pav. Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programos įgyvendinimo metu įsidarbinusių 

jaunuolių skaičius pagal amžių 
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Dažniausiai mokiniams siūlyti darbai: pagalbinis statybų darbuotojas, gamybos darbininkas, 

aplinkos tvarkytojas, prekybos salės darbuotojas ir kt. 

Programoje sudalyvavo 27 Utenos rajono įmonės. Daugiausiai jaunuolių įdarbino UAB 

„Utenos komunalininkas“ (9 jaunuolius), UAB „Utenos prekyba“ ir UAB „Duventa“ po 8 mokinius, 

UAB „Alsuva“ (5 jaunuoliai). Didžiausia kompensacija išmokėta UAB „Utenos komunalininkas“ – 

3991,56 Eur. Programoje pirmą kartą sudalyvavo viena biudžetinė įstaiga – Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centras. 

Darbas su asmenimis, grįžusiais iš emigracijos. 2020 m. Centras prisidėjo prie Utenos 

rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018-2021 metams 

programos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 

TS-119, įgyvendinimo. 2020 metais Centre apsilankė 22 iš emigracijos sugrįžę asmenys, kuriems 

buvo suteiktos konsultacijos verslo pradžios ir paramos, karjeros planavimo, darbo galimybių 

Utenoje klausimais. Per 2020 m.  reemigrantai su Centro specialistų pagalba įsteigė 2 įmones. 

Centras 2020 m. tęsė internetinės svetainės globali.utena.lt, kurioje pateikiama visa 

aktualiausia informacija apie grįžimą į Uteną svarstantiems asmenims, administravimą. 

Verslumo situacija. Viena iš Centro veiklos sričių – stebėti ir vertinti verslumo būklę 

Utenos savivaldybėje. Pasibaigus kalendoriniams metams, Centras apibendrintai apžvelgia esamą 

rajono verslumo situaciją. Analizuojant Lietuvos statistikos departamento duomenis ir Valstybės 

įmonės Registrų centras duomenis, matoma, kad Utenos rajone verslo situacija per pastaruosius trejus 

metus išlieka pakankamai stabili. 2018 - 2020 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius kito nežymiai. 

Kasmet vidutiniškai užregistruojama apie 60-70 naujų verslo subjektų. Tuo metu per tą patį laikotarpį 

išregistruotos 34 mažos ir vidutinės įmonės (žr. 2 lentelę). Šalia smulkaus ir vidutinio verslo Utenoje 

veikia ir stambiosios pramonės įmonės: trikotažo, alaus, mėsos ir pieno perdirbimo bei metalo 

apdirbimo įmonės, kuriose dirba didelė dalis miesto gyventojų.  

2020 m. pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis Utenos rajono savivaldybės 

teritorijoje veikė 698 įmonės, tarp kurių uždarosios akcinės bendrovės (UAB) sudarė apie 68 proc. 

Utenos rajone veikiančių įmonių dalį, individualios (IĮ) apie 24 proc., o kitos apie 8 proc. Įmonių 

pasiskirstymas pagal teisines formas, išregistruotos įmonės, registruoti nauji ūkio subjektai pateikiami 

žemiau esančiose lentelėse ir paveiksluose.        

          1 lentelė 

2018 - 2020 m. pradžioje veikiantys ūkio subjektai Utenos rajone 

Teisinė forma 
Veikiantys ūkio subjektai, vnt. 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) 468 471 475 

Akcinės bendrovės (AB) 6 6 6 

Individualios įmonės (IĮ) 188 179 167 

Mažosios bendrijos (MB) 26 45 50 

Iš viso: 688 701 698 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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3 pav. Utenos rajone veikiančių ūkio subjektų skaičius 2018 - 2020 m. 

 

                                                                                                                                              2 lentelė 

2018 - 2020 m. Utenos rajone išregistruotos mažos ir vidutinės įmonės 

Per metus išregistruotų mažų ir 

vidutinių įmonių 

Vnt. 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

0 - 4 darbuotojai 33 34 17 

150 - 249 darbuotojų - - - 

Iš viso pagal darbuotojų skaičių: 33 34 17 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

  3 lentelė 

2018 - 2020 m. registruoti nauji ūkio subjektai Utenos rajone 

Teisinė forma 
Vnt. 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) 21 15 19 

Mažoji bendrija (MB) 32 31 47 

Individuali įmonė (IĮ) 1 1 3 

Viešoji įstaiga (VšĮ) 2 4 2 

Kita 5 12 8 

Iš viso: 61 63 79 

Šaltinis: Valstybės įmonė Registrų centras 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4 pav. 2018 - 2020 m. naujai registruotų ūkio subjektų pasiskirstymas pagal juridinį statusą 
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Bendras naujai įsteigiamų įmonių skaičius per paskutinius trejus metus išlieka stabilus. 

Vidutiniškai per metus Utenos rajone įsisteigia apie 60-70 naujų SVV subjektų. Analizuojant tris 

pastaruosius metus (2018 – 2020) pastebima tendencija, kad palaipsniui auga mažosios bendrijos 

statusą (MB) pasirenkančių steigėjų skaičius. Šiam pasirinkimui įtakos turi patrauklus teisinis ir 

finansinis reguliavimas. Mažosios bendrijos statuso pasirinkimo populiarumas koreliuoja su 

individualios įmonės (IĮ) statusą turinčių įmonių skaičiaus mažėjimu. Dėl COVID-19 pandemijos 

sukeltų padarinių ir Lietuvos Respublikos vyriausybės suteiktos finansinės pagalbos smulkioms ir 

vidutinėms įmonėms, stebimas 2020 metais sumažėjęs išregistruojamų įmonių skaičius. Užimtumo 

tarnybos bei Nacionalinės mokėjimo agentūros 2020 metais teiktos papildomos paramos priemonės 

naujai steigiamoms įmonėms lėmė ketvirtadaliu ūgtelėjusį naujai įsteigtų smulkaus ir vidutinio verslo 

subjektų skaičių Utenos rajone palyginti su 2019 metais. 

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų 

aptarnavimo departamento Utenos skyriaus duomenimis, nedarbo lygis Utenos rajone 2020 m. 

pabaigoje siekė apie 15,6 proc. ir buvo 6,1 proc. didesnis nei 2019 m. gruodžio 31 dieną (9,5 proc.). 

Nedarbas didėjo visose socialinėse grupėse: moterų nedarbas augo 6 proc., vyrų +6,1 proc., jaunimo 

iki 29 metų +5,1 proc., vyresnių nei 50 metų asmenų +6,6 proc. Vis dėlto nedarbas Utenos rajone 

buvo mažiausias tarp visų Utenos apskrities savivaldybių. 

4 lentelė 

Užimtumo lygis Utenos rajone 2018 – 2020 m.  

 Užimtumo lygis proc. 

(15-64 amžiaus asmenys) 

Utenos r. sav. Lietuvos Respublika 

Vyrai ir moterys 2020 m. 71,0 71,6 

2019 m. 71,1 73,0 

2018 m. 69,0 72,4 

Vyrai 2020 m. 69,8 72,2 

2019 m. 74,6 73,5 

2018 m. 68,3 73,3 

Moterys 2020 m. 72,3 71,0 

2019 m. 67,2 72,5 

2018 m. 69,7 71,6 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Emigraciją ir nedarbą mažinančių iniciatyvų ir priemonių įgyvendinimo veiklos. 

Centras 2020 metais tęsė darbo paieškos sistemos darbas.utena.lt bei platformos globali.utena.lt 

administravimą, kuriose pateikiama visa aktualiausia informacija apie grįžimą į Uteną svarstantiems 

asmenims. 2020 m. pabaigoje Centro administruojamoje internetinėje sistemoje darbas.utena.lt buvo 

registruoti 676 darbo Utenos rajone ieškantys asmenys, kurie pageidavo rasti administratoriaus, 

pagalbinio darbininko, teisininko, pardavimų vadybininko ar kito panašaus pobūdžio darbą.  

Centro darbuotojai teikė konsultacijas ar tarpininkavo įdarbinant bei ieškant reikiamų 

profesijų darbuotojų. 

Utenos investicinio patrauklumo didinimo veiklos. Per 2020 metus Centro specialistai 

atnaujino 7 žemės sklypų investicinius paketus adresais: Pramonės g. 20, Aukštaičių g. 16, Pušynėlio 

g. 7C, Pušynėlio g. 5B, Pušynėlio g. 9A, Rybnikų g. 4, Vilties g. 4. Parengė 2 laisvų privačių žemės 
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sklypų, esančių Kupiškio g., investicinius paketus. Informacija talpinama interneto svetainėse 

globali.utena.lt ir utenosvic.lt. 

Darbas su asmenimis, pradedančiais verslą. 2020 m. į Centrą verslo pradžios ar įmonės 

steigimo klausimais fiziniai asmenys kreipėsi 165 kartus. Centro darbuotojai atsakė į paklausimus, 

suteikė konsultacijas. 2020 m. Centro darbuotojai padėjo elektroniniu būdu įsisteigti 10 Utenos rajono 

įmonių: 9 mažąsias bendrijas (MB) ir 1 uždarąją akcinę bendrovę.  

Renginiai. 2020 m. Centre vyko 18 renginių (Bažnyčios g. 1) ir 43 renginiai (Aušros g. 47), 

kurių bendra trukmė buvo apie 94 valandas. Renginiuose dalyvavo 2083 dalyviai.  

Paslaugų teikimas veikiančioms įmonėms. Centre rengiami seminarai ir mokymai 

įvairiomis verslo temomis. Mokymų ir seminarų pravedimui kviečiami aukštos kvalifikacijos 

specialistai ir savo srities žinovai. 2020 m. buvo teikiamos mokymo paslaugos atskiroms verslo 

grupėms temomis: individualios veiklos vykdymas, mokesčių politikos pasikeitimai Lietuvoje, 

buhalterinė apskaita, nepilnamečių asmenų įdarbinimas, darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidų 

apskaita ir apmokestinimas ir kitomis temomis.  

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo veikla. 2020 m. Centras tęsė veiklą su LR Ūkio 

ministerijos specialistais, Lietuvos verslo paramos agentūra, LR vidaus reikalų ministerijos 

regioninės plėtros departamentu, Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos inovacijų centru, 

Utenos apskrities darbdavių asociacija, Utenos miesto vietos veiklos grupe, Lietuvos pramonininkų 

konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija Pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu ir kitomis 

institucijomis. 2020 m. Centras tęsė bendradarbiavimą verslumo skatinimo klausimais su kitomis 

institucijomis: Utenos r. savivaldybe, rajono seniūnijomis, seniūnijų bendruomenėmis, Utenos 

kolegija, Regioniniu profesinio mokymo centru, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Utenos rajono gimnazijomis, verslo įmonių vadovais ir darbuotojais. Centras glaudžiai 

bendradarbiavo su Utenos turizmo informacijos centru bei Utenos švietimo centru.  

 Jaunimo verslumo skatinimas. 2020 m. Centre vyko 4 renginiai, skirti jaunimo užimtumo 

ir verslumo skatinimui. Kartu su Utenos apskrities darbdavių asociacija organizuotos projekto 

„Verslas – lengvai, greitai, kūrybiškai“ veiklos: mokymai apie e-komerciją ir kūrybinį verslumą, 

renginys apie saugų apsipirkimą ir naršymą internete, dveji mokymai su Vytauto Didžiojo 

universiteto Verslo praktikų centru. Mokiniai liko itin patenkinti renginių metu gautomis žiniomis, 

turėjo galimybę generuoti verslo idėjas ir jas pritaikyti praktikoje. Visi jaunimo verslumui skatitinti 

organizuoti renginiai sulaukė didelio populiarumo, gerų atsiliepimų iš ugdymo įstaigų vadovų ir 

mokytojų, todėl ketinama šią veiklą tęsti ir ateityje. 

 
5 pav. Mokymų metu mokinių sukurti Uteną reprezentuojantys marškinėliai 
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6 pav. Į jaunimui skirtus mokymus mokiniai rinkosi noriai 

 

Projektinė veikla. 2020 m. Centras, bendradarbiaudamas su parneriais Rytų Latvijos 

kūrybos paslaugų centru iš Rezeknės miesto, baigė įgyvendinti projektą „The Business of Future“ 

pagal Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programą. Projekto veiklos buvo skirtos 

smulkaus verslo atstovams kuriantiems rankų darbo gaminius ir planuojantiems jais prekiauti 

skirtingose internetinėse platformose. Projekto įgyvendinimo metu 2020 m. VšĮ Utenos verslo 

informacijos centras kartu su projekto partneriu Rytų Latvijos kūrybinių paslaugų centru baigė kurti 

inovatyvią programą, padedančią asmenims patiems susikurti el. parduotuvę. Programą ir daugiau 

informacijos apie projektą galima rasti ww w.busyfuture.lt. 

 

 
6 pav. Projekto „Business of Future“ internetinė svetainė 

 

Menų inkubatoriaus veikla. Įgyvendinus projektą „Utenos verslo infrastruktūros plėtra 

pritaikant kino teatrą „Taurapilis“ kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams“ pagal 2013 m. gruodžio 

31 d. pasirašytos Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.2- ŪM-02-V-01-015 sąlygų 

nuostatas nuo 2015 m. spalio mėn. Centras įsipareigojo vykdyti menų inkubatoriaus funkcijas Utenos 

kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ (toliau – KI centras) apibrėžtas 2009 m. spalio 8 d. LR ūkio 

ministro įsakymu Nr. 4-482 patvirtintame priemonės „Asistentas-2” projektų finansavimo sąlygų 

apraše. Apraše nurodyta, kad menų inubatorius – tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmui, kurio 

veiklos tikslas: naudojantis turima infrastruktūta (patalpos, įranga ir kt.) sutelkti įvairių rūšių meno 

kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinės inustrijos) plėtojančius asmenis vienoje 

erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą 

verslą, plėtoti su menus susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau dalyvauti kultūriniame 

gyvenime. 2020 m. KI centre rezidavo 10 pastovių rezidentų, kurie vykdė įvairias kūrybines veiklas: 
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kino meno (VšĮ Medijų ir edukacijų centras), audio menų ir garso įrašų (VšĮ Utenos radijas), turizmo 

(VšĮ Utenos turizmo informacijos centras), dekoracijų (MB „Vetaira“),  šokio ir choreografijos (šokių 

ir dainų ansamblis „Vieversa“), tekstilės („Mezgimo manija“, „Tekstilinė šviesa“) ir  moderniųjų 

technologijų („Žemės inžinerija“) srityse. Kartu su teikiamomis paslaugomis Utenos rajono verslo 

bendruomenei, Centras teikia metodinę pagalba ir Utenos kūrybinių industrijų atstovams. 

Trumpalaikio rezidavimo erdvėse vyksta renginiai, parodos, koncertai ir kita meninė veikla.  

Dėl COVID-19 pandemijos šalyje nuo vasario 26 d. paskelbta ekstremalioji situacija, o kovo 

16 d. įvestas karantinas, kuris tęsėsi iki birželio 17 d. Vasaros metu epidemiologinė situacija šalyje 

buvo pagerėjusi, tačiau rudenį šalyje prasidėjus antrajai pandemijos bangai lapkričio 4 d. vėl buvo 

įvestas visuotinis karantinas, kuris tęsėsi iki metų pabaigos. Laikantis LR Vyriausybės nurodymų, KI 

centro bei  tam tikrų rezidentų veikla buvo iš dalies sustabdyta. Dėl šios priežasties, KI centro 

lankomumas buvo žekliai mažesnis nei praėjusių, 2019 metų. 2020 m. KI centre lankėsi apie 14300 

asmenų: 1800 dalyvavo įvairiuose organizuotuose renginiuose, koncertuose, kurie vyko trumpalaiko 

rezidavimo studijose, 12500 aplankė „Kino namų“ organizuojamus kinos renginius. 2020 m. KI 

centre vyko koncertai, laidų filmavimai, diplomų įteikimo šventės, debatai, ekonomikos forumai, 

jaunimo renginiai. Internetinio tinklapio www.utenosvic.lt paskyroje TAURAILIS nuolat skelbima 

informacija apie turimas laisvas trumpalaikio ir ilgalaikio rezidavimo erdves, vykdoma potencialių 

nuolatinių rezidentų ir meninkų, norinčių savo kūrybą prisatyti Uteniškiams, paieška. 

Siekiant padėti per karantiną nukentėjusiems smulkiesiems Utenos verslininkams, Kalėdų 

laikotarpiu bendradarbiaujant su Utenos apskrities darbdavių asociacija KI centre buvo 

organizuojama Kalėdinė krautuvėlė, kurioje prekiauta išskirtinai Utenos rajono gamintojų, ūkininkų, 

amatininkų produkcija. Krautuvėlėje apsilankė apie 600 lankytojų, kurie įsigijo ar susipažino su 

įvairiais Utenos krašto gaminiais: tradiciniais obuolių sūriais, mezginiais, veltiniais, „Liūto ir avelės“ 

produkcija, papuošalais iš porceliano, išskirtine keramika. 

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje įvesto karantino ir taikomų apribojimų didelė dalis 

prekių buvo fotografuojama, nuotraukos talpinamos socialiniame tinkle Facebook, tad klientai prekes 

galėjo apžiūrėti saugiai būdami namuose. Kalėdinė krautuvėlė itin padėjo smulkiesiems gamintojams 

realizuoti savo produkciją, kadangi 2020 metais nevyko kasmetinės Kalėdinės mugės. 

 

  
7 pav. Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ veikė Kalėdinė krautuvėlė, kurioje prekiauta 

tik uteniškių produkcija 
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Internetinio tinklapio lankymas. 2020 m. su Centro interneto tinklapyje skelbta 

informacija susipažino 9 500 lankytojų. Respondentai galėjo rasti aktualią informaciją svarbiais 

verslui ir besikuriančioms Utenoje šeimoms klausimais: finansavimo šaltiniai ir galimybės, Utenos 

rajono savivaldybės parama šeimoms, įsikuriančioms Utenoje, vykstantys renginiai, mokymai, 

seminarai, galimybės įdarbinti nepilnamečius vasarą,  laisvi žemės sklypai bei pastatai Utenos rajono 

savivaldybės teritorijoje, įsidarbinimo galimybės bei kita aktuali informacija. Centras ir toliau 

užtikrino paslaugų prieinamumą elektroniniu būdu: jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo 

programos registras, laisvų žemės sklypų ir pastatų skaitmeninimas, pagalba asmenims, norintiems 

įsidarbinti.  

 

 
8 pav. Utenos verslo informacijos centro administruojamo internetinio tinklalapio www.utenosvic.lt 

lankymas 2018-2020 m. 

 

2020 m. ženkliai aktyviau buvo lankomas Centro socialinis tinklas Facebook, kuriame 

skelbiamoma aktuali informacija verslui, didėja jo lankytojų skaičius (701 reakcijų „patinka“), o 2020 

m. paskelbtas naujienas Facebook pasiekė 48234 lankytojus. Prisitaikant ir pereinat prie naujų 

šiuolaikiškų visuomenei patrauklių būdų, stengiamasi visą aktualią informaciją vartotojui pateikti 

patogiausiu ir patraukliausiu būdu.  

Informacijos sklaida. 2020 m. Centras platino informaciją apie kvietimus teikti paraiškas 

paramai gauti pagal įvairias verslo finansavimo priemones, COVID-19 pandemijos situaciją ir 

sąlygas verslo paramai bei saugiam darbui. Informacija apie Centro veiklą daugiau kaip 200 gavėjų 

perduodama ir elektroniniu būdu, kontaktuojant su įmonėmis bei fiziniais asmenimis. Siunčiant 

informaciją, atsižvelgiama į įmonės veiklos sritį. Įmonėms, užsiimančioms specializuota veikla, 

siunčiami jiems aktualūs pranešimai, komerciniai pasiūlymai bei kita bendro pobūdžio informacija. 

2020 m. Centras parengė 7 informacinius straipsnius (apie nepilnamečių įdarbinimą, SVV paramos 

galimybes ir kt.), kurie buvo patalpinti internetinėse svetainės www.utenosvic.lt, www.utena.lt, 

spausdinti laikraščiuose „Utenos diena“, „Utenis“, „Utenos apskrities žinios“ ir patalpinti jų 

internetinėse svetainėse. 

Kartu su Utenos apskrities darbdavių asociacija 2020 metais Centras išleido leidinį „Utenos 

miesto gamyba, investicijos, kūryba“. Leidinyje pristatomos Utenos miesto gamybos įmonės, 

garsiausi kūrėjai ir amatininkai, supažindinama su investuotojams taikomomis lengvatomis ir Utenos 

mieste esančiomis teritorijomis, tinkančioms investicijoms. Leidinys išplatintas Utenos rajono 

įmonėms, perduotas viešajai bibliotekai ir jos skyriams. 
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2021 METAIS CENTRAS: 

• įgyvendins 2018 - 2024 metų Utenos rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 

numatytas priemones; 

• kaups ir sistemins informaciją apie verslo plėtrą ir investavimo galimybes Utenos rajone; 

• ieškos būdų ir priemonių investicijų pritraukimui į Utenos rajoną; 

• teiks informaciją Utenos rajono verslo bendruomenei apie paramos galimybes verslams, 

nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos protrūkio; 

• teiks informaciją apie darbo sąlygas karantino metu; 

• kaups ir sistemins informaciją apie Utenos rajone esančius laisvus žemės sklypus ir pastatus; 

• rengs investicinius sklypų ir pastatų aprašus Utenos rajone esantiems laisviems sklypams ir 

pastatams; 

• įrengs ir atvers bendradarbystės centrą (co-working space), pritaikytą  smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 5 metus, bendradarbiauti tarpusavyje ir 

plėstis; 

• organizuos ne mažiau nei 10 informacinių renginių verslui aktualiomis temomis; 

• įgyvendins mentorystės programą, kurioje sudalyvaus 10 SVV subjektų; 

• organizuos 3 verslo ryšių stiprinimo renginius; 

• rengs atvirų durų dienas bendradarbystės erdvėje; 

• įgyvendins jaunimo užimtumo projektus Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“; 

• kartu su socialiniais partneriais įrengs Utenos krašto kūrėjų ir gamintojų krautuvėlę bei 

platins jų produkciją; 
 
• vykdys mokymus ir sklaidos renginius verslo atstovams, jaunimui ir kitiems juridiniams bei 

fiziniams asmenims; 

• organizuos jaunimo verslumo priemones: kūrybiško verslo mokymus, verslo idėjų konkursus; 

• teiks informaciją interneto svetainei globali.utena.lt;   

• platins aktualią informaciją apie ES struktūrinės paramos galimybes potencialiems paramos 

gavėjams; 

• įgyvendins emigracijos ir nedarbą mažinančių iniciatyvų ir priemonių priemones; 

• sistemins informaciją apie laisvas darbo vietas, vykdys asmenų užimtumo ir įsidarbinimo 

priemones; 

• organizuos verslo misijas; 

• Utenos rajono verslo atstovams teiks informaciją apie verslo finansavimo ir paramos 

galimybes; 

• vykdys jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo priemonių įgyvendinimą; 

• prisidės prie Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo priemonių įgyvendinimo. 
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2020 m. pradžioje ir pabaigoje Centro dalininkas yra Utenos rajono savivaldybė, kurios 

įnašas yra 252 954 Eur. 

 

2020 m. iš Utenos rajono savivaldybės administracijos pagal Ekonomikos skatinimo ir 

turizmo plėtojimo veiksmų programos lėšų naudojimo sutartis gauta ir panaudota 137 000 Eur. 

Bendadarbystės centro „Spiečius“ remonto darbams iš Utenos rajono savivaldybės gauta ir panaudota 

3 503 Eur.   Įgyvendinamam projektui ,,Ateities verslas“ („The Business of Future“, pagal Interreg 

V-A Latvia - Lithuania Programme 2014 - 2020 programą) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

gauta ir panaudota 84 197 Eur, iš kurių didžioji dalis – grąžintinos lėšos Utenos rajono savivaldybės 

administracijai ir projekto partneriui Latvijoje. Vykdydamas ekonominę veiklą Centras gavo 48 489 

Eur pajamų.  

 

 Įsigyto ar perleisto ilgalaikio turto 2020 metais Centre nebuvo. 

 

2020 m. Centro sąnaudos sudarė 390 667 Eur. Renginių organizavimo išlaidos – 560 Eur; 

darbo užmokesčio sąnaudos – 118 672 Eur; ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 159 513 Eur; transporto 

išlaikymo sąnaudos – 6 984 Eur; ryšių paslaugų sąnaudos – 668 Eur; komunalinių paslaugų sąnaudos 

– 14 709 Eur; remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 3 503 Eur; kitos bendrosios ir administracinės 

(draudimas, kanceliarinės prekės, komisiniai bankui, nario mokesčiai, kvalifikacijos kėlimo, išlaidos 

konsultantams ir kt.) sąnaudos – 7 812 Eur; jaunimo įdarbinimo sąnaudos – 30 000 Eur; projektų 

veiklose patirtos sąnaudos – 4 620 Eur; sunaudotų atsargų savikaina – 1 513 Eur; ūkinio inventoriaus 

savikaina – 23 321 Eur; kitos sąnaudos – 18 792 Eur.  

 

2020 m. pradžioje Centre dirbo 8 darbuotojai: direktorė, buhalterė-konsultantė, projektų 

vadybininkas, biuro administratorė, darbuotojas, administruojantis projektą „Ateities verslas“, ir trys 

darbuotojai, priimti dirbti Centrui priklausančiame Kūrybinių industrijų centre ,,Taurapilis“: 

administratorė, ūkinės dalies administratorius ir valytoja. 2020 m. balandžio mėn. baigus įgyvendinti 

projektą „Ateities verslas“ darbą Centre baigė projektą administruojantis asmuo.  

 

 

2. VŠĮ DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

3. VŠĮ GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 

PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

4. INFORMACIJA APIE VŠĮ ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 

FINANSINIUS METUS 

 

5. VŠĮ  SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

6. VŠĮ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
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Įstaigos valdymo sąnaudoms priskiriamas direktoriaus ir finansininko darbo užmokestis. 

Ataskaitiniais metais priskaičiuota suma, susijusi su vadovo ir finansininko darbo santykiais, 32 995 

Eur. Kitiems įstaigos darbuotojams priskaičiuota suma, susijusi su jų darbo užmokesčiu, 61 802. 

 

2020 m. Centre nebuvo išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitų 

įstaigos kolegialių organų narių išmokų. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                          Irina Šeršniova 

 

 

Buhalterė-konsultantė                Kristina Kilienė 

7. VŠĮ SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

8. VŠĮ IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 

 


